
 
SOFTBALL: Pardubice zaskočily mistra, po 
úvodních porážkách slaví první výhru 
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Pardubice po úvodních prohrách zabraly a zaskočily mistra ligy z Havlíčkova Brodu. 
První zápas Pardubice prohrály 2:8, ale v odvetném zápasu Pardubice dokázaly 
porazit Havlíčkův Brod 4:3 a připsaly si první výhru v nejvyšší soutěži. 
 
Pasos Pardubice ve státní svátek 1. 5. hostil v domácí Krtkově aréně aktuální mistry 
ligy Hroši Havlíčkův Brod v dost oslabené sestavě. Kromě zraněného nadhazovače 
Ondřeje Němce chyběl i Filip Koblížek, který je v současné době s juniorskou 
reprezentací na soustředění v Japonsku.  
 
Pardubicím v prvním zápasu nadhazoval coach týmu Jan Vlček. Až do páté směny 
byl zápas vyrovnaný 2:2. Poté se ukázala síla Havličkova Brodu na pálce a dalšími 
doběhy ovládly zápas 8:2. 
 
“Zápas byl vyrovnaný. Honza Vlček nadhazoval výborně. Udržel obávané ranaře a 
pole zahrálo těžké outy. Brod využil svoji šanci, když měl všechny mety obsazené a 
odpalem přes druhou metu stáhl tři body a tím navýšil svoje vedení, které už udržel,” 
hodnotil první utkání vedoucí týmu Marek Fibiger. 
 
Do druhého zápasu poslaly Pardubice na nadhoz Pavla Šimona. Havlíčkův Brod ve 
druhé směně zaútočily 3 body. Pardubická obrana už nedovolila Havlíčkovu Brodu po 
zbytek utkání žádný další doběh. Naopak Pardubice přidaly po sérii chyb soupeře ve 
vnitřním poli tři doběhy a zápas vyhrály 4:3 a připsaly si první vítězství v Extralize. 
 
“Věděli jsme dopředu, že nám budou chybět oba nadhazovači. Povolali jsme proto 
dlouholetého hráče Pasos Pardubice Pavla Šimona, který ale rok neházel. Pavel se 
obával, že nám moc nepomůže a nakonec nadhazoval fantasticky. Porazit Havlíčkův 
Brod v takto oslabené sestavě je pro nás velký úspěch. Od minulého kola je na týmu 
vidět zlepšení. Doufám, že budeme takto pokračovat dále,” dodal Marek Fibiger. 



 
Pardubice čeká o víkendu 5. a 6. května venkovní utkání s Tempo Praha a Spectrum 
Praha.  
 
“Čeká nás nejtěžší venkovní víkend.  Oba týmy mají ve svých týmech nespočet 
reprezentantů a pro nás to bude především sbírání zkušeností, které nás můžou 
posouvat dál. Nudit se v poli a na pálce určitě nebudeme, myslí si Fibiger o 
nadcházejících zápasech. 
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Všechny fotografie ze zápasů najdete volně přístupné ke stažení na Flickru: 
https://www.flickr.com/photos/140210368@N06/sets/72157690584812540/  
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